Kære kolleger,
Så er der nyt igen!
Det er heldigvis gode nyheder om, at vores samfund rykker endnu et nyt skridt i
retningen af, at vi åbner endnu mere op.
Åbning af alle ejendomskontorer
Det er vores vurdering at alle ejendomskontorerne kan åbnes op. De fleste af jer har
allerede åbnet op for beboerne.
Vi holder naturligvis fortsat øje med det enkelte sognes smittetryk. Ændrer
situationen sig, så vil I blive kontaktet direkte, så vi sammen kan træffe de
forholdsregler, der er nødvendige, så vi passer på jer og beboerne.
Idræt- og foreningsaktiviteter
DAB råder til, at boligafdelingerne er tilbageholdende med at genoptager
foreningsaktiviteter.
Det fremgår af BL’s udmelding for almene boligorganisationer, at der kan arrangeres
indendørs idrætsaktiviteter indenfor de nævnte rammer nedenfor.
Der er skærpet krav til særligt gruppen af beboere mellem 18 år og 70 år, se venligst
retningslinjerne nedenfor, der er den seneste udmelding.
For børn og unge under 18 år åbnes der op for al indendørs idræt – både i organiseret
og i ikke-organiseret regi. Der må forsamles op til 25 personer uden krav om
coronapas.
For ældre over 70 år åbnes op for indendørs idræt – både i organiseret regi og ikkeorganiseret regi. Der må forsamles op til 25 personer med krav om coronapas.
For personer mellem 18 år og 70 år åbnes der op for ikke-kontaktsport. Der må
forsamles op til 25 personer med krav om coronapas.
Private arrangementer i beboerlokaler
Det fremgår af den politiske aftale, at serveringssteder, lejede festlokaler, private
gildesale, forsamlingshuset mv. kan holde åbent efter kl. 23, hvis der er tale om
private arrangementer som f.eks. bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og lignede.
Det er et krav, at deltagerne kender hinanden, og at det kun er deltagerne, der har
adgang til lokalet.
Beboerlokaler i de almene boligafdelinger kan således anvendes af beboerne til private
arrangementer under disse forudsætninger.
Hvis brugen af lokalet kan sidestilles med et serveringssted, vil der også være krav
om coronapas og særlige afstandskrav.
Husk opslag om maksimalt antal deltagere i forhold til minimum 2 m2 pr. person og
forsamlingsloftet.

Forsamlingsloftet er fra den 6. maj 25 personer, fra den 21. maj 50 personer, fra den
11. juni 100 personer og fra den 1. august 500 personer.
Cafeer og restauranter mv.
Der er tidligere genåbnet for udendørs servering uden coronapas og for indendørs
servering med coronapas med særlige afstandskrav. Pr. 6. maj 2021 gælder der ikke
længere krav om bordreservation.
For almene boligorganisationer betyder det, at beboercafeer mv. kan holde åbent på
samme vilkår.
Pas på jer selv, så kan vi bedre passe på hinanden.
I ønskes alle en rigtig god dag.
Med venlig hilsen
Pia Werther Jeppesen
HR-chef
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